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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-659679822 (DOS-2018-
0005891 )

Onderwerp

Steunbrieven Regiodeals in het kader van de regio-enveloppe van het Ministerie van Landbouw,

Natuur en Voedselkwaliteit.

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan samenwerkingsverband Drechtsteden waarmee GS steun en

betrokkenheid uitspreken voor de door de Drechtsteden in te dienen aanvraag Regiodeal

Drechtsteden bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

2. Vast te stellen de brief aan de gemeente Goeree-Overflakkee waarmee GS steun en

betrokkenheid uitspreken voor de door de gemeente Goeree-Overflakkee in te dienen aanvraag

Regiodeal Goeree-Overflakkee bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

3. Vast te stellen de brief aan de gemeente Den Haag waarmee GS steun en betrokkenheid

uitspreken voor de door de gemeente Den Haag in te dienen aanvraag Regiodeal Innovatieve

Noordzee bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

4. Vast te stellen de brief aan de gemeente Westland waarmee GS steun en betrokkenheid

uitspreken voor de door de gemeente Westland in te dienen aanvraag Regiodeal Warmte

Systeem Westland bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

5. Vast te stellen de brief aan de gemeente Gorinchem waarmee GS steun en betrokkenheid

uitspreken voor de door de gemeente Gorinchem in te dienen aanvraag Regiodeal

Centrumfunctie Gorinchem bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de steun van GS aan initiatieven voor Regiodeals

in het kader van de regio-enveloppe van het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit. 

Besluit GS
Conform advies vastgesteld
 

Bijlagen

1 . Brief aan Drechtsteden.

2. Brief aan de gemeente Goeree-Overflakkee.

3. Brief aan de gemeente Den Haag.

4. Brief aan de gemeente Westland. 

5. Brief aan de gemeente Gorinchem.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 28 augustus 2018 28 augustus 2018
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1 Toelichting voor het College

 

In het kader van de regio-enveloppe van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(LNV) kunnen partijen in Nederland zogenoemde regiodeals indienen. Deze tranche met een

totaal beschikbaar budget van € 200 miljoen vanuit het Ministerie van LNV sluit 31 augustus

2018. Diverse gemeenten en regio’s binnen de provincie Zuid-Holland hebben aangegeven een

regiodeal te willen indienen. Gedeputeerde Staten hebben geconcludeerd dat de provincie bij vele

initiatieven tot regiodeals reeds betrokken is via lopende projecten of gebiedsprogramma’s.

Enkele gemeenten en regio’s hebben aan de provincie gevraagd om de betrokkenheid bij de

betreffende opgave en regiodeal te laten blijken door een steunbrief. Met deze besluiten worden

steunbrieven vastgesteld aan de Drechtsteden, de gemeente Goeree-Overflakkee, de gemeente

Den Haag, de gemeente Gorinchem en de gemeente Westland. Hieronder volgt een korte

toelichting per regiodeal.  

 

Regiodeal Drechtsteden

Voor de ontwikkeling van de oeverlocaties voor wonen, werken en recreëren geldt (net als voor

Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht) dat het ingewikkelde herstructureringsopgaven betreft. De

oeverlocaties kennen ieder een eigen uitdaging, business case en rolneming van gemeenten,

provincie en marktpartijen. Als provincie onderschrijven wij de door Drechtsteden in te dienen

regiodeal waarmee gevraagd wordt om extra financiële steun, ook vanuit de Rijksoverheid. Met

deze steun geeft het rijk net die extra impuls die nodig is om deze binnenstedelijke locaties te

herontwikkelen. Hierbij kan het gaan om investeringen ten behoeve van

bereikbaarheidsmaatregelen, (geconcentreerde) woningbouw langs het water en ontwikkelkosten

in verband met bedrijfsverplaatsingen of uitbreidingen langs de oevers. Oeverlocaties maken

onderdeel uit van de GroeiAgenda Drechtsteden. De GroeiAgenda is een nadere uitwerking van

het eerder met de provincie gesloten bestuursakkoord Maritieme Topregio Drechtsteden. Als

provincie steunen wij de GroeiAgenda en werken we samen met de regio om deze tot uitvoering

te brengen.

 

Regiodeal Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee zet in op een regiodeal met meervoudige opgaven, denk aan

de thema’s energie, recreatie & toerisme, agrifood, visserij en smart water. Waterstof is hier een

subonderdeel van. Goeree-Overflakkee zet in op (kwalitatieve) groei om zo de sociaal –

economische vitaliteit te behouden. Zij streeft naar het toekomstbeeld van een sterk

energieneutraal eiland waar gezonde voedsel(productie) en duurzame energiewinning bepalend

zijn voor de economische groei in de regio. De provincie Zuid-Holland ondersteunt deze ambitie

en is van mening dat gemeente, provincie en het Rijk door samenwerking, integrale

ontwikkelkracht en met gerichte investeringen het verschil kunnen maken. In dit perspectief

ondersteunen GS het initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee. Ondersteuning sluit aan op

de verschillende onderwerpen waarop de provincie Zuid-Holland al nauw samenwerkt met de

gemeente. Denk hierbij aan het gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee, Smart Water,

Landschapstafel Haringvliet, Groene Cirkel Akkerbouw en Proeftuin van energietransitie: Energy

Island met de daarbij horende onderwerpen: windopgave, pilot zonnevelden, getijdencentrale,

Energy Highway en het waterstofconvenant/ programma H2GO. Op dit moment is de gemeente

Goeree-Overflakkee nog druk met de ontwikkeling en afronding van de regiodeal. Bij indiening

ondersteunt GS het initiatief van de gemeente middels een brief.
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Regiodeal Innovatieve Noordzee

De ruimte op land wordt steeds beperkter waardoor er steeds meer gekeken wordt naar het

gebruik van de Noordzee voor activiteiten uiteenlopend van visserij, energieopwekking op zee, tot

zeewierteelt. Multifunctioneel gebruik van de Noordzee wordt hiermee een nieuwe

basisvoorwaarde. Van belang is om met deze ontwikkeling een structurele balans tussen natuur,

voedsel, energie en veiligheid te waarborgen. Tegelijkertijd is het doel om duurzame, maritiem-

economische bedrijvigheid met bijbehorende werkgelegenheid te stimuleren. De regiodeal helpt

bij het aanpakken van de genoemde opgave. Samenwerking en het bundelen van krachten van

verschillende partijen helpt bij het tot stand brengen van projecten, de snelheid van de uitvoering

en daarmee het behalen van resultaat. De aanpak bestaat uit (1 ) het beschikbaar stellen van

diverse testlocaties op zowel zee als land, (2) een katalysatorregeling voor grote innovatieve

projecten die in de start-up fase zitten en cofinanciering zoeken, (3) diverse fysieke fieldlabs, (4)

het betrekken en activeren van lokale (visserij)gemeenschappen, en (5) verduurzaming en

vergroening van bestaande havens en terminals. 

 

Regiodeal Warmte Systeem Westland

Het behoud van concurrentiekracht is van grote waarde voor economische activiteiten van de

Greenport en Mainport in de Zuid-Hollandse regio. Verduurzaming en innovatie in deze sectoren

draagt hieraan bij. Ontwikkeling van het Warmte Systeem Westland is nodig om de ingezette

modernisering van de tuinbouw te versnellen en daarmee de concurrentiepositie te versterken.

Met het realiseren van het Warmte Systeem Westland wordt het tevens mogelijk gemaakt om

zowel lokale aardwarmte als restwarmtebronnen uit het Rotterdamse havencluster te benutten.

Deze regiodeal past in het kader van de gemaakte afspraken in het Energieakkoord Greenport

West Holland, bij de ambities van de Impulsagenda Greenports 3.0 en de provinciale

energieagenda Watt Anders.

 

Regiodeal Centrumfunctie Gorinchem 

De regionale positie van Gorinchem was onderwerp van een motie bij het kamerdebat op 17 april

j.l. over de gemeentelijke herindeling van de Vijfheerenlanden (motie van der Molen c.s. nr.

34.824/8). De gemeente Gorinchem heeft het initiatief genomen om te investeren in deze positie,

samen met de buurgemeenten en ook in een groter regionaal verband. De provincie Zuid-Holland

en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn betrokken. Adviesbureau

Berenschot ondersteunt daarbij en brengt op dit moment in kaart wat de belangrijke dragers zijn

voor de regiofunctie. In samenhang daarmee is de gemeente van plan om het momentum te

benutten en een voorstel in te dienen voor een regiodeal, als eerste stap in het versterken van de

regiofunctie. Het college van B&W besluiten daarover naar verwachting op 28 augustus.

Die regiodeal richt zich op investeringen in het techniekonderwijs, een kwaliteitsslag van het

Gildevakcollege, en investeringen in een openbaar vervoertransferium. Dit OV-knooppunt

Gorinchem west maakt deel uit van de OV- corridor A27, waarover gesprekken worden gevoerd

met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door het voorstel voor de regiodeal te

steunen kunnen GS het belang van Gorinchem en hun regionale functie onderstrepen.

 

Financieel en fiscaal kader

De vaststelling van deze brieven heeft geen financiële consequenties. De financiële
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betrokkenheid van GS in deze projecten is reeds bepaald binnen de scope van de projecten en

programma’s, zoals het gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee. Met deze steunbrieven wordt

niet ingezet op nieuwe middelen. Indien GS dat in latere fase van het proces gewenst vindt zal

aparte besluitvorming plaats moeten vinden.

 

Juridisch kader

Met de vaststelling van deze brieven worden geen juridische of financiële verplichtingen

aangegaan. Voor de regiodeals Drechtsteden en Goeree-Overflakkee is de provincie betrokken

door middel van bestaande projecten en programma’s. Wat betreft de regiodeal Warmte Systeem

Westland is de provincie betrokken qua kennis, niet financieel. De regiodeals Innovatieve

Noordzee en centrumfunctie Gorinchem kennen ambtelijke betrokkenheid en passen binnen

ambities van dit college. Er zijn geen lopende projecten of programma’s met betrekking tot deze

twee voorstellen tot Regiodeals. 

   

2 Proces

 

In het regeerakkoord van het Kabinet Rutte III is de regio-enveloppe benoemd. Met de brief van

Minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is aangegeven

dat partijen voor 1 september 2018 een aanvraag voor middelen uit de regio-enveloppe kunnen

indienen. Na 1 september 2018 zal het Rijk de regiodeal aanvragen beoordelen. Aangezien er

maar € 200 miljoen in deze tranche beschikbaar is voor geheel Nederland zullen vele ingediende

regiodeals nog gaan afvallen. Verwacht wordt dat eind oktober / begin november 2018 duidelijk is

welke aanvragen gehonoreerd worden en in aanmerking komen voor een regiodeal. Het hele

proces wil het Rijk in het voorjaar 2019 afronden. Ambtelijk en bestuurlijk zal de provincie

betrokken blijven bij de eventuele verdere uitwerking van deze of andere regiodeals binnen Zuid-

Holland. 

 

3 Communicatiestrategie

 

De verantwoordelijkheid voor deze aanvragen tot regiodeals ligt bij de externe partijen. GS zijn

inhoudelijk betrokken via lopende projecten en programma’s. In deze aanvraagfase van de

regiodeals ligt de verantwoordelijkheid voor communicatie bij de externe partijen. GS voeren geen

actieve communicatie over de steunbrieven. Bekendmaking van het besluit en verzending van de

brieven is voldoende. 

 


